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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De gemeenteraad is goed geïnformeerd over het veiligheidsbeeld in de stad 
(stand begin 2018.  

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Deze informatieronde is niet rechtstreeks gericht op besluitvorming. Wel ligt er 
een relatie met (mogelijke) besluitvorming in de toekomst.  
 
De veiligheidsanalyse vormt de basis voor het aansluitend op te stellen nieuwe 
gemeentelijke veiligheidsbeleid voor de periode 2019-2022 (nieuwe 
Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022). Dit nieuwe MJP 
Veiligheid wordt in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming voorgelegd. Na vaststelling vormt het programma de 
strategische basis voor het werken aan veiligheid in de stad in de periode 
2019-2022.  

Het programma is de opvolger van het huidige MJP Veiligheid Maastricht 
2015-2018. 

Verloop voorgaande 
proces 

De gemeente Maastricht werkt toe naar een nieuw meerjarenprogramma 
Veiligheid (MJP Veiligheid) voor de periode 2019-2022. Hierin wordt invulling 
gegeven aan het streven naar een zo veilig mogelijk Maastricht in 2022. Een 
stad waar criminaliteit, misdaad en overlast zo weinig mogelijk voorkomen en 
waar inwoners, ondernemers en bezoekers vanuit een zo veilig mogelijk 
gevoel kunnen wonen, werken en verblijven.  

Als eerste stap in dit proces is vanaf begin 2018 gewerkt aan het samenstellen 
van een stadsbrede veiligheidsanalyse. Deze analyse geeft vanuit het 
schaalniveau van de stad een beeld van de veiligheidssituatie in Maastricht 
begin 2018. 

Om een goed veiligheidsbeeld van de stad te schetsen is vanuit verschillende 
invalshoeken informatie verzameld. Er is een enquête afgenomen onder de 
relevante (veiligheids-)partners. De burgers in de stad zijn geraadpleegd aan 
de hand van de Integrale Veiligheidsmonitor 2017 en er zijn cijfers uit 
databestanden over geregistreerde veiligheid verzameld.  
Uit al dit materiaal is een beeld ontstaan van de veiligheidssituatie in 
Maastricht anno nu.  
In een interactieve sessie is in juli 2018 het beeld gecheckt met  professionele 
en maatschappelijke partners.  

Dit heeft geresulteerd in een door partners gedragen beeld van de 
veiligheidssituatie in Maastricht.  

Naast een brede deelname van gemeentelijke disciplines (o.a. Veiligheid & 
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Leefbaarheid, het Sociaal domein, Fysiek Domein, het Veiligheidshuis) zijn als 
partners onder andere bij het proces betrokken vertegenwoordigers van: de 
politie, het Openbaar Ministerie, Traject, de Maastrichtse woningcorporaties en 
hun huurdersbelangenverenigingen, het RIEC, de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg, de brandweer, opbouw- en jeugdwerkers, scholen, studenten, Veilig 
Thuis, Jeugdzorg, Halt, Centrummanagement Maastricht, de RUD, 
ondernemersvertegenwoordigingen en de Stichting Samenwerkende 
Industrieën Maastricht.  

Inhoud  De veiligheidsanalyse is aan de raad toegezonden. In de informatieronde licht 
de burgemeester deze analyse nader toe.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

NB het betreft een informatieronde. 
 
Uitgenodigd worden:  
- de politie (vertegenwoordiger basisteam Maastricht) 

- het Openbaar Ministerie.   
 

Vervolgtraject Op basis van de veiligheidsanalyse wordt een concept-Meerjarenprogramma 
Veiligheid 2019-2022 opgesteld, dat door het college in procedure wordt 
gebracht.  

Uitgangspunt is om de raad in het eerste kwartaal van 2019 dit nieuwe MJP 
Veiligheid ter vaststelling aan te bieden. Alsdan zijn in elk geval een 
raadsronde en een raadsbesluit aan de orde. 

 


